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Christian López Ibanco, secretari de l’Ajuntament de Pals, província de Girona,
CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament de Pals, en sessió ordinària de 28 de novembre de 2019,
ha adoptat, amb vuit vots a favor dels/de les regidors/es dels grups municipals de
Junts x Pals-Esquerra Republicana de Catalunya i de Junts per Catalunya, i tres
abstencions de les regidores dels grups municipals del PSC-CP i de Compromís amb
Pals, l’acord següent:
APROVACIÓ INICIAL DE L’ACTUALITZACIÓ DEL NOMENCLÀTOR DE CARRERS I
NUMERACIÓ DEL MUNICIPI DE PALS - EXP.NÚM.1088/2019

1. El 14 d’octubre de 2019 (2019-E-RE-1006) el senyor Salvi Puigbert Costal, en
representació de la mercantil T3-Treballs Tècnics i Territorials, SL, presenta un
projecte d’actualització del nomenclàtor de carrers i numeració del municipi de Pals,
segons encàrrec efectuat per la Junta de Govern Local reunida en sessió ordinària de
4 de juliol de 2013.
2. El 16 d’octubre de 2019 es dicta el Decret núm.978/2019, en virtut del qual es
sol·licita l’emissió d’un informe que determinarà el procediment i la legislació aplicable
per a l’actualització del nomenclàtor de carrers i numeració del municipi de Pals.
3. El 16 d’octubre de 2019 el secretari municipal emet l’informe a què fa referència el
Decret núm.978/2019.
4. El 16 d’octubre de 2019 es dicta el Decret núm.987/2019, en virtut del qual s’incoa
l’expedient per a l’actualització del nomenclàtor de carrers i numeració del municipi de
Pals (expedient núm.10882019), i es sol·licita als Serveis Tècnics municipals, a
l’empara de l’article 36.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, l’emissió d’un informe sobre el
compliment, per part del projecte presentat el 14 d’octubre de 2019 (2019-E-RE-1006),
de la normativa i prescripcions que regulin la normativa aplicable.
5. El 18 d’octubre de 2019 els Serveis Tècnics municipals incorporen a l’expedient
núm.1088/2019 l’informe a què fa referència el Decret núm.987/2019. El sentit
d’aquest informe és favorable.
6. El 20 de novembre de 2019 la Comissió Informativa de Territori emet dictamen
favorable.
Fonaments de dret
Es donen per reproduïts els fonaments de dret relacionats a l’informe emès pel secretari
municipal el 16 d’octubre de 2019.
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Fets

Ajuntament de Pals
Acords
Primer. Aprovar inicialment l’actualització del nomenclàtor de carrers i numeració del
municipi de Pals, segons projecte redactat per la mercantil T3-Treballs Tècnics i
Territorials, SL, i presentat pel senyor Salvi Puigbert Costal el 14 d’octubre de 2019
(2019-E-RE-1006).
Segon. De conformitat amb l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, sotmetre la
documentació que consta a l’expedient núm.1088/2019 a informació pública per un
termini de trenta dies hàbils mitjançant la inserció d’anuncis en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al web
municipal i al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament de Pals, amb la finalitat que
les persones interessades puguin presentar les al·legacions pertinents dins el termini
assenyalat, el qual s’iniciarà a partir de l’endemà de la darrera de les publicacions
oficials. La documentació d’aquest expedient es publicarà íntegrament a la Seu
Electrònica de de l’Ajuntament de Pals per a facilitar el seu accés i estudi per part de
les persones interessades.
Informades les al·legacions el Ple municipal aprovarà definitivament, si escau,
l’actualització del nomenclàtor de carrers i numeració del municipi de Pals. En cas de
no presentar-se al·legacions l’acord d’aprovació inicial s’entendrà elevat
automàticament a definitiu sense cap més tràmit.

Quart. Contra aquesta resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit que no
decideix directament o indirectament el fons de l’assumpte, no determina la
impossibilitat de continuar el procediment, ni produeix indefensió o perjudici irreparable
als drets i interessos legítims de la persona administrada, no procedeix la interposició
de cap tipus de recurs, de conformitat amb l’article 112.1 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. No
obstant això, es podrà interposar qualsevol altra reclamació que consideri oportú en
defensa dels seus interessos. No obstant això, i de conformitat amb l’acord segon
d’aquesta resolució, les persones interessades podran presentar al·legacions.
I perquè així consti, signo i lliuro el present certificat amb el vistiplau de l’alcalde, de
conformitat amb l’article 205 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, i amb l’advertència o excepció a què fa referència l’article 206 d’aquesta norma.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Codi Validació: 5T5WTDLR4DXYGYDJTTLRH2X4E | Verificació: http://pals.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

Tercer. Traslladar aquesta resolució als Serveis Tècnics municipals i a la Policia Local.

